
متن كامل نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر 

به نام خداوند بخشاينده مھربان
نھد، اين فرماني است از بنده خدا، علي امیرالمؤمنین به مالك بن حارث اشترنخعي در پیماني كه با او مي

دشمنانش پیكار كند و كار مردمش را به ھنگامي كه او را فرمانروايي مصر داد تا خراج آنجا را گرد آورد و با 
.صالح آورد و شھرھايش را آباد سازد

او را به ترس از خدا و برگزيدن طاعت او بر ديگر كارھا و پیروي از ھر چه در كتاب خود بدان فرمان داده، از 
انكار آنھا و واجبات و سنتھايي كه كس به سعادت نرسد مگر به پیروي از آنھا، و به شقاوت نیفتد، مگر به

ضايع گذاشتن آنھا. و بايد كه خداي سبحان را ياري نمايد به دل و دست و زبان خود، كه خداي جل اسمه، 
است و او را كردن ھر كس را كه ياريش كند و عزيز داشتن ھر كس را كه عزيزش دارد بر عھده گرفتهياري

یرد و ازسركشي ھايش باز دارد، زيرا دھد كه زمام نفس خويش در برابر شھوتھا به دست گفرمان مي
.نفس ھمواره به بدي فرمان دھد، مگر آنكه خداوند رحمت آورد

ھا ديده، برخي دادگر و برخي ستمگر و ام كه پیش از تو دولتاي مالك، بدان كه تو را به بالدي فرستاده
نگري و درباره تو خود مينگرند كه تو در كارھاي والیان پیش ازمردم در كارھاي تو به ھمان چشم مي

گويي و نیكوكاران را از آنچه خداوند درباره آنھا بر زبان مردم جاري ساخته، ھمان گويند كه تو درباره آنھا مي
.توان شناخت

ھا در نزد تو، اندوخته كار نیك باشد. پس زمام ھواھاي نفس خويش فروگیر و بر نفس بايد بھترين اندوخته
او روا نیست، بخل بورز كه بخل ورزيدن بر نفس، انصاف دادن است در آنچه دوست دارد خود، در آنچه براي

شمارد.مھرباني به رعیت و دوست داشتن آنھا و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. يا ناخوش مي
تند شماري، زيرا آنان دو گروھند يا ھمكیشان تو ھسچونان حیواني درنده مباش كه خوردنشان را غنیمت

.يا ھمانندان تو در آفرينش

ھايي كنند، پس، ھايي عارضشان خواھد شد و به عمد يا خطا، لغزشاز آنھا خطاھا سر خواھد زد و علت
گونه كه دوست داري كه خداوند نیز از عفو و بخشايش خود از عفو و بخشايش خويش نصیبشان ده، ھمان

آنكه تو را بر آن سرزمین واليت داده، برتر از توست و خداوند تو را نصیب دھد. زيرا تو برتر از آنھا ھستي و
برتر از كسي است كه تو را واليت داده است. ساختن كارشان را از تو خواسته و تو را به آنھا آزموده 

.است

نیست و از عفو و بخشايش اي مالك، خود را براي جنگ با خدا بسیج مكن كه تو را در برابر خشم او تواني
نیاز نخواھي بود.ھر گاه كسي را بخشودي، از كرده خود پشیمان مشو و ھر گاه كسي را ھرگز بياو

.عقوبت نمودي، از كرده خود شادمان مباش

اند و بايد ھرگز به خشمي، كه از آن، امكان رھايي ھست، مشتاب و مگوي كه مرا بر شما امیر ساخته
بب فساد دل و سستي دين و نزديك شدن دگرگونیھا در شود. زيرا، چنین پنداري سفرمان من اطاعت 

نعمتھاست. ھرگاه، از سلطه و قدرتي كه در آن ھستي در تو نخوتي يا غروري پديد آمد به عظمت ملك 
خداوند بنگر كه برتر از توست و بر كارھايي تواناست كه تو را بر آنھا توانايي نیست. اين نگريستن 

است به كاھد و خردي را كه از تو گريخته ندي و سرافرازي را فرو ميدھد و تسركشي تو را تسكین مي
.گرداندتو باز مي



بپرھیز از اينكه خود را در عظمت با خدا برابر داري يا در كبريا و جبروت، خود را به او ھمانند سازي كه خدا 
بر تو فريضه كرده است، ادا اي را پست و بیمقدار سازد. ھر چه خدا ھر جباري را خوار كند و ھر خودكامه

نماي داري، انصاف را رعايتكن و درباره خواص خويشاوندانت و از افراد رعیت، ھر كس را كه دوستش مي
اي و ھر كه بر بندگان خدا ستم كند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او كه اگر نه چنین كني، ستم كرده

رست سازد و ھمواره با او در جنگ باشد تا از اين كار باز بود. و خدا با ھر كه خصومت كند، حجتش را ناد
خدا را دگرگون نكند و خشم خدا را برنینگیزد، زيرا خدا ايستد و توبه كند. ھیچ چیز چون ستمكاري، نعمت

.شنود و در كمین ستمكاران استدعاي ستمديدگان را مي

روي سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و میانهبايد كه محبوبترين كارھا در نزد تو، كارھايي باشد كه با 
ھاي مردم، خشنودي نزديكان را زير پاي بسپرد و خشنودي رعیت را در پي داشته باشد زيرا خشم توده

.ھاي مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گرددحال آنكه، خشم نزديكان اگر توده

اند و چون سايش بر دوش والي باري گرانخواص و نزديكان كساني ھستند كه به ھنگام فراخي و آ
اش برخیزند و خوش ندارند كه به انصاف درباره آنان قضاوت اي پیش آيد كمتر از ھر كس به ياريحادثه

گويند و اگر طلبند و اگر عطايي يابند، كمتر از ھمه سپاس ميشود. اينان ھمه چیز را به اصرار از والي مي
پذيرند. در برابر سختیھاي روزگار، شكیبايیشان بس اندك است. ران پوزش ميبه آنان ندھند، ديرتر از ديگ

اما ستون دين و انبوھي مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم ھستند، پس، بايد توجه تو 
.به آنان بیشتر و میل تو به ايشان افزونتر باشد

جوي ن آنان در نزد تو، كسي باشد كه بیش از ديگران عیبتريو بايد كه دورترين افراد رعیت از تو و دشمن
ھايي است و والي از ھر كس ديگر به پوشیدن آنھا سزاوارتر است. از مردم است. زيرا در مردم عیب

عیبھاي مردم آنچه از نظرت پنھان است، مخواه كه آشكار شود، زيرا آنچه بر عھده توست، پاكیزه ساختن 
شكار است و خداست كه بر آنچه از نظرت پوشیده است، داوري كند. تا چیزھايي است كه بر تو آ

عیبھاي ديگران را بپوشان، تا خداوند عیبھاي تو را كه خواھي از رعیت مستور بماند، بپوشاند. و از تواني
اي را بگشاي و از دل بیرون كن و رشته ھر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو مردم گره ھر كینه

چین را تصديق مكن. زيرا سخن چین، خیانتكار است، ھر اند، به تغافل زن و گفته سخنیده داشتهپوش
.چند، خود را چون نیكخواھان وانمايد

با بخیالن راي مزن كه تو را از جود و بخشش باز دارند و نه با حريصان، زيراحرص و طمع را در چشم تو 
گوناگون ھستند كه سوء ظن به خدا ھمه را دربر اييآرايند كه بخل و ترس و آزمندي، خصلتھمي

كه وزير بدكاران پیش از تو بوده است و شريك گناھان ايشان.مبادا كه دارد.بدترين وزيران تو، وزيري است
تواني اند.در حالي كه، تومياينان ھمراز وھمدم تو شوند، زيرا ياور گناھكاران و مددكار ستم پیشگان بوده

ھمانند ايشان باشند ولي بار را برايشان بیابي از كساني كه در راي و انديشه و كاردانيبھترين جانشین
ستمگري را در ستمش و بزھكاري را در بزھش گناھي چون بار گناه آنان بر دوش ندارند، از كساني كه

ان با غیر تو ياري نكرده باشند.رنج اينان بر توكمتر است و ياريشان بھتر و مھربانیشان بیشتر و دوستیش
.كمتر است

ترين وزيران توكساني باشند كه سخن حق اينان را در خلوت و جلوت به دوستي برگزين.و بايد كه برگزيده
پسندد كمتر تو را ياري كه خداوند بر دوستانش نميبر زبان آرند، ھر چند، حق تلخ باشد و در كارھايي

خوش آيد.به پرھیزگاران و راست گويان بپیوند، سپس، از و كارھا تو را ناكنند، ھر چند، كه اين سخنان
ندارند، زيرا ستايش آمیخته اي، شادمانتبخواه كه تو را فراوان نستايند و به باطلي كه مرتكب آن نشدهآنان

.واداردبه تملق، سبب خودپسندي شود و آدمي را به سركشي 



نیكوكاران را به نیكوكاري رغبتي ، زيرا اين كار سبب شود كهو نبايد كه نیكوكار و بدكار در نزد تو برابر باشند
بیفزايد. با ھر يك چنان رفتار كن كه او خود را بدان ملزم ساخته نماند، ولي بدكاران را به بدكاري رغبت

شود، نیكي كردن والي به رعیتش سبب ميحسن ظن والي را نسبتاست.و بدان، بھترين چیزي كه
كه استن است از بار رنج آنان و به اكراه وادار نكردنشان به انجام دادن كارھايياست در حق رعیت و ك

براي توفراھم آيد.زيرا حسن ظن بدان ملزم نیستند. و تو بايد در اين باره چنان باشي كه حسن ظن رعیت
احسان سازد.به حسن ظن تو، كسي سزاوارتر است كه در حق او بیشتربسیاري را از تو دور ميآنان، رنج

.سزاوارتر كه در حق او بدي كرده باشيكرده باشي و به بدگماني، آن

نظام آمده و حالش نیكو شده بهبر آن سنتاند و رعیتبه آن عمل كردهسنت نیكويي را كه بزرگان اين امت
گذشته زيان رساند، آنگاه پاداش نیك بھره كسانياست، مشكن و سنتي میاور كه به سنتھاي نیكوي

اي.تا كار كشورت به سامان آيد و اند وگناه بر تو ماند كه آنھا را شكستهشود كه آن سنتھاي نیكو نھاده
نظامھاي نیكويي، كه پیش از تو مردم برپاي داشته بودند برقرار بماند، با دانشمندان و حكیمان، فراوان، 

پیش از تو بر پاي ظم و آيین كه مردمآورد و آن نگفتگو كن در تثبیت آنچه امور بالد تو را به صالح مي
.اندداشته

نیاز نباشند.صنفي بدان، كه رعیت را صنفھايي است كه كارشان جز به يكديگر اصالح نشود و ازيكديگر بي
يا عام و صنفي قاضیان عدالت گسترند و صنفي، اند و صنفي، دبیران خاصاز ايشان لشكرھاي خداي

ر خودانصاف و مدارا را به كار دارند و صنفي جزيه دھندگان و خراجگزارانند، چه اند كه بايد در كاكارگزاران
اند و صنعتگران و صنفي فرودين كه حاجتمندان ومستمندان ذمي وچه مسلمان و صنفي بازرگانان

باشند.ھر يك را خداوند سھمي معین كرده و میزان آن را در كتاب خود وسنت پیامبرش(صلي هللا علیه و 
.شودان فرموده و دستوري داده كه در نزد مانگھداري ميآله)بی

اند و زينت والیان.دين به آنھاعزت يابد و راھھا به آنھا امن اما لشكرھا، به فرمان خدا دژھاي استوار رعیت
گردد و كار رعیت جز به آنھا استقامت نپذيرد.و كارلشكر سامان نیابد، جز به خراجي كه خداوند براي 

ر داشته تا در جھاد بادشمنانشان نیرو گیرند و به آن در به سامان آوردن كارھاي خويش اعتماد ايشان مقر
اند، كنند و نیازھايشان را برآورد.اين دو صنف، برپاي نمانند مگر به صنف سوم كه قاضیان وكارگزاران و دبیران

در ھر كار، چه خصوصي و چه آورند وبندند و منافع حكومت را گردميھا را مياينان عقدھا و معاھده
برشمردم، استوار نمانند مگر به بازرگانان و صنعتگران كه گردھم عمومي، به آنھا متكي توان بود. و اينھا كه

دارند و به كارھايي كه ديگران در انجام دادن حاصل كنند، بازارھا را برپاي ميآيند و تا سوديمي
اند و سزاوار دھند.آنگاه، صنف فرودين، يعني نیازمندان ومسكیناناند امور رعیت را سامان ميآنھاناتوان

است كه والي آنان را به بخشش خود بنوازد و ياريشان كند.درنزد خداوند، براي ھر يك از اين اصناف، 
است، آن قدر كه حال او نیكو دارد و كارش را به صالح آورد.و گشايشي است.و ھر يك را بر والي حقي 

ساختن خدا بر او مقرر داشته، بر نیايد مگر، به كوشش و ياري خواستن از خداي و ملزمه آنچهوالي از عھد
.خويش به اجراي حق و شكیبايي ورزيدن در كارھا، خواه بر او دشوار آيد ياآسان نمايد

كار ترين آنھا به خدا و پیامبر اوو امام توست، بهآنگاه از لشكريان خود آن را كه در نظرت نیكخواه
ترين و شكیباترين افراد سپاه باشند، دير خشمناك شوند و چون از آنھا پوزش برگمار.اينان بايد پاكدامن

و بر زورمندان، سختگیر باشند. درشتیشان به ستم بر نینگیرد و خواھند، آرامش يابند.به ناتوانان، مھربان
اي سابقهند، از خاندانھاي صالح كهننشاند.آنگاه به مردم صاحب حسب و خوشنام بپیونرمیشان برجاي

و جوانمردان استوار نماي، زيرا اينان نیكو دارند و نیز پیوند خود با سلحشوران و دلیران و سخاوتمندان
ھاي احسان وخوبي.آنگاه به كارھايشان آنچنان بپرداز كه پدر و مادر به كار اند و شاخهھاي كرممجموعه



آيد و نیز اي كه سبب نیرومندي آنھا شده است، نبايد در نظرت بزرگي كردهپردازند.اگر كارميفرزند خويش
جلوه كند.زيرا لطف و احسان تو سبب نبايد لطف و احسان تو در حق آنان ھر چند خرد باشد، در نظرت اندك

گ خود از تو دريغ ندارند وبه تو حسن ظن يابند.نبايد بدين بھانه، كه به كارھاي بزرشود كه نصیحتمي
مند پردازي، از كارھاي كوچكشان غافل ماني، زيرا الطاف كوچك را جايي است كه از آن بھرهمي
.نیاز نخواھند بودشوندو توجه به كارھاي بزرگ را ھم جايي است كه از آن بيمي

آنان قصور نورزد و بهترين سران سپاه تو، در نزد تو، كسي باشد كه در بخشش به افراد سپاهبايد برگزيده
اند، شان را، كه بر جاي نھادهھزينه خود و خانوادهمندشان سازد كهياري رساند و از مال خويش چندان بھره

به جھاد دشمن آورند، زيرا مھرباني تو به آنھا دلھايشان را به تو مھربان كفايت كند، تا يكدل و يك راي روي
دوستي در میان شتن عدالت در بالد باشد و پديد آمدنداسازد.و بايدكه بھترين مايه شادماني والیان برپاي

افراد رعیت.و اين دوستي پديد نیايد، مگر به سالمت دلھاشان.ونیكخواھیشان درست نبود، مگر آنگاه كه 
براي كارھاي خود بر گرد والیان خود باشندو بار دولت ايشان را بر دوش خويش سنگین نشمارند و از دير 

بستاي و رنجھايي ملول نشوند.پس امیدھايشان را نیك برآور و پیوسته به نیكیشانفرمانروايیشان كشیدن
انگیزد و از نیكشان، دلیران را برمياند، ھمواره بر زبان آر، زيرا ياد كردن از كارھايرا كه تحمل كرده

ري تحمل رنجي كند.ان شاء هللا. وھمواره در نظر دار كه ھر يك در چه كاكارماندگان را به كار ترغیب مي
تحمل كرده به حساب ديگري نگذاري و كمتر از رنج و محنتي كه تحمل كرده، اند، تا رنجي را كه يكيكرده

پاداشش مده.شرف و بزرگي كسي تو را واندارد كه رنج اندكش را بزرگ شمري وفرودستي كسي تو را 
.بزرگش را خرد به حساب آوريواندارد كه رنج

رجوع كن.زيرا خداي تعالي به ار گردد و شبھه آمیز شود در آن كار به خدا و رسولشچون كاري بر تو دشو
ايد از خدا اطاعت كنید و از كساني كه ايمان آوردهقومي كه دوستدار ھدايتشان بود، گفته است: "اي

داريد به خدا بريد و چون در امري اختالف كرديد اگر به خدا و روز قیامت ايمان رسول و الواالمر خويش فرمان
" .وپیامبر رجوع كنید

جامع اوست، سنتي كه رجوع به خدا، گرفتن محكمات كتاب اوست و رجوع به رسول، گرفتن سنت
در میان مردم، يكي از افراد رعیت را بگزين كه سازد.و براي داوريآورد و پراكنده نميمسلمانان را گرد مي

آيد.مردي كه آيد و از عھده كار قضا برمي، كه كارھا بر او دشوار نميكساندر نزد تو برتر از ديگران بود.از آن
اصرار نورزد و مدعیان باستیزه و لجاج، راي خود را بر او تحمیل نتوانند كرد و اگر مرتكب خطايي شد، بر آن

آزمندي متمايل نگردد و به اندك فھم،چون حقیقت را شناخت در گرايش به آن درنگ ننمايد و نفسش به
.آنكه به عمق حقیقت رسد، بسنده نكندبي

دلیل متكي باشد و از قاضي تو بايد، از ھر كس ديگر موارد شبھه را بھتر بشناسد و بیش از ھمه به
مراجعه صاحبان دعوا كمتر از ديگران ملول شود و دركشف حقیقت، شكیباتر از ھمه باشد و چون حكم 

.آشكار شد، قاطع راي دھد

از دو طرف دعوا متمايل ستايش به خودپسنديش نكشاند.از تشويق و ترغیب ديگران به يكيزباني وچرب
چون او را نیكو تعھد كن و نیكو نگھدار.و در بذل نشود.چنین كسان اندك به دست آيند، پس داوري مردي

در نزد خود خرج ده تا گرفتاريش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد.و او رامال به او، گشاده دستي به
.ماندمنزلتي ده كه نزديكانت درباره او طمع نكنند و در نزد تو از آسیب ديگران در امانچنان

كنند و بدكاران اسیر است.از روي ھوا وھوس در آن عمل ميدر اين كار، نیكو نظر كن كه اين دين در دست
.اندآن را وسیله طلب دنیا قرار داده



مشورت ديگران گر و پس از آزمايش به كارشان برگمار، نه به سبب دوستي باآنھا.و بيبندر كار كارگزارانت 
اي از ستم و خیانت مشورت نخواستن، گونهبه كارشان مگمار، زيرا به راي خود كار كردن و از ديگران

، آنھا گروھي بجوي كه اھل تجربت و حیا ھستند و از خاندانھاي صالحاست.كارگزاران شايسته را در میان
ترند و آبرويشان محفوظتر است و ازطمعكاري اي ديرين دارند.اينان به اخالق شايستهسابقهكه در اسالم

نگرند. در ارزاقشان بیفزاي، زيرا فراواني ارزاق، آنان را بر اند و در عواقب كارھا بیشتر ميبیشتر رويگردان
دارد.و نیز براي آنھا حجت است، ف دارند، باز مياصالح خود نیرو دھد و ازدست اندازي به مالي كه در تصر

خللي پديد آورند.پس در كارھايشان تفقدكن و كاوش نماي و اگر فرمانت را مخالفت كنند يا در امانت تو
.جاسوساني از مردم راستگوي و وفادار به خود بر آنان بگمار

دارد.و بنگر تا ياران واميمدارا در حق رعیتزيرا مراقبت نھاني تو در كارھايشان آنان را به رعايت امانت و
به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو دستكارگزارانت تو را به خیانت نیااليند.ھر گاه يكي از ايشان

گواھي دادند، ھمین خبرھا تو را بس بود.بايد به سبب خیانتي كه كرده به خیانت او گرد آمد و ھمه بدان
سازي و مھر یازاري و از كاري كه كرده است، بازخواست نمايي.سپس، خوار و ذلیلشتنبیه بتنش را به 

.بر او زني و ننگ تھمت را بر گردنش آويزيخیانت

كار خراج و خراجگزاران، صالح اي كه به صالح خراجگزاران باشد.زيرا صالحدر كار خراج نیكو نظر كن، به گونه
كو نشود، مگربه نیكوشدن حال خراجگزاران، زيرا ھمه مردم روزي كار ديگران است و ديگران حالشان نی

.خوار خراج و خراجگزارانند

ولي بايد بیش از تحصیل خراج در انديشه زمین باشي، زيرا خراج حاصل نشود، مگربه آباداني زمین و ھر 
امت نیابد، مگر است و كارش استقكه خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شھرھا و مردم را ھالك كرده

اندكي.ھرگاه از سنگیني خراج يا آفت محصول يابريدن آب يا نیامدن باران يا دگرگون شدن زمین، چون در 
داري كه آبي، شكايت نزد تو آوردند، از ھزينه و رنجشان بكاه، آنقدر كه امید ميآب فرو رفتن آن يا بي

اي شود براي آباداني بالدتو و زيور ، زيرا اندوختهكارشان راسامان دھد.و كاستن از خراج بر تو گران نیايد
شادماني دل تو گردد، كه عدالت را در اي و سببحكومت تو باشد، كه ستايش آنھا را به خود جلب كرده

اي از آسايش خاطرشان و آنچه در نزد ايشان اندوختهاي و به افزودن ارزاقشان و بهمیانشان گسترده
اي.چه بسا كارھا گاھي استوار ساختهومدارا در حق ايشان، براي خود تكیهاعتمادشان به دادگري خود

بالد آباد گردد، پیش آيدكه اگر رفع مشكل را بر عھده آنھا گذاري، به خوشدلي به انجامش رسانند.زيرا چون
ي مردم آن سبب شود و مردم زمانھر چه بر عھده مردمش نھي، انجام دھند كه ويراني زمین را تنگدستي

تنگدست گردند كه ھمت والیان، ھمه گردآوردن مال بود و به ماندن خود بر سر كار اطمینان نداشته باشند 
.و از آنچه مايه عبرت است، سود برنگیرند

ھايي راكه در آن تدبیرھا و اسرار سپس، به دبیرانت نظر كن و بھترين آنان را بر كارھاي خود بگمار و نامه
تر باشد.از آن كه به اخالق از ديگران شايستهجمع دبیران، به كسي اختصاص دهحكومتت آمده است، از

با تو، بر سر جمع سخن گويد و گروه كه اكرام تو سرمستش نسازديا چنان دلیرش نكند كه در مخالفت
روا ھاي عامالنت را به تو نرساند يا در نوشتن پاسخ درست تو به آنھا درنگنشود كه نامهغفلتش سبب

انگاري كند، ياپیماني را كه به سود تو دھد، سھلستاند يا از سوي تو ميارد، يا در آنچه براي تو ميد
بسته، سست گرداند و از فسخ پیماني كه به زيان توست، ناتوان باشد.دبیر بايد به پايگاه و مقام خويش 

دار ديگران را نتواند شناخت.مباد در كارھا آگاه باشد زيرا كسي كه مقدارخويش را نداند، به طريق اولي، مق
آنھا بر فراست و اعتماد و حسن ظن خود تكیه كني.زيرا مردان با ظاھر آرايي و نیكوخدمتي، كه در گزينش

خويشتن را در چشم والیان عزيز گردانند.ولي، در پس اين ظاھر آراسته وخدمت نیكو، نه نشاني از 



.نیكخواھي است و نه امانت

میان، بھترين آنھا را كه اند، بیازماي و از آنكارھايي كه براي حكام پیش از تو بر عھده داشتهدبیرانت را به 
اند، اختیار كن.كه اگر چنین كني اين كار شناختهاياند و به امانت چھرهدر میان مردم اثري نیكوتر نھاده

ه تو نھاده.بر سر ھر كاري از دلیل نیكخواھي تو براي خداونداست و ھم به آن كس كه كار خود را بر عھد
كارھاي خوداز میان ايشان، رئیسي برگمار.كسي كه بزرگي كار مقھورش نسازد و بسیاري آنھاسبب 

كرده باشي، تو را به آن پراكندگي خاطرش نشود.اگر در دبیران تو عیبي يافته شود و تو از آن غفلت
.بازخواست كنند

نیكو سفارش كن.خواه آنھا وران بپذير و درباره آنھا به كارگزارانتپیشهاينك سفارش مرا در حق بازرگانان و 
خود اين سو و آن سو سفر كنند و با دسترنجاند و خواه آنھا كه با سرمايه خويشكه بر يك جاي مقیم

اند و اسباب رفاه و آسودگي و به دست آورندگان آن ازھاي منافعزندگي نمايند.زيرا اين گروه، خود مايه
راھھاي دشوارو دور و خشكي و دريا و دشتھا و كوھساران و جايھايي كه مردم در آن جايھا گردنیايند و 

گريھايشان بیمي است و نه از اند كه نه ازفتنهجويجرئت رفتن به آن جايھا ننمايند.اينان مردمي مسالمت
شھرھاي تو.با اينھمه بدان در حضرت تو باشند يا در شر و فسادشان وحشتي.در كارشان نظر كن، خواه

كنند و به میل خود براي اند و بخیل.احتكار ميناشايسته است و حريصكه بسیاري از ايشان را روشي
.ھستندرسانند و براي والیان ھم مايه ننگ و عیبگذارند، با اين كار به مردم زيان ميكاالي خودبھا مي

علیه و آله)از آن منع كرده است وبايد خريد و فروش به پس از احتكار منع كن كه رسول هللا(صلي هللا
فروشنده زيان بیند و نه بر خريدار اجحاف اي كه در بھا، نه آساني صورت گیرد و بر موازين عدل، به گونه

به احتكار كاال زد، كیفرش ده و عقوبتش داشتي، اگر كسي باز ھم دستشود.پس از آنكه احتكار را ممنوع
.رت ديگران گردد ولي كار به اسراف نكشدعبكن تا سبب

اند از مساكین ونیازمندان و بینوايان و خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودين:كساني كه بیچارگان
ھستند، كه در عین نیاز روي سؤال ندارند.خداوند زمینگیران.در اين طبقه، مردمي ھستند سائل و مردمي

خواسته است كه آن را رعايت كني، پس، در نگھداشت آن حقي براي ايشان مقرر داشته و ازتو
بكوش.براي اينان دربیت المال خود حقي مقرر دار و نیز بخشي از غالت اراضي خالصه اسالم را، در 

نزديكترينشان از آن برخوردارند.و ھرشھري، به آنان اختصاص ده.زيرا براي دورترينشان ھمان حقي است كه
ھمه را، اعم از دور ونزديك، نیكو رعايت كني.سرمستي و غرور، تو را از ايشان اند كه حقاز تو خواسته

بھانه كه كارھاي خرد را به سبب پرداختن به كارھاي مھم و بزرگ از دست ھشتن، غافل نسازد، زيرا اين
دژم چھرهخود را از پرداختن به نیازھايشان دريغ مدار و به تكبر بر آنان ھرگز پذيرفته نخواھد شد. پس مت

نماي.اينان مردمي ھستند منماي و كارھاي كساني را كه به تو دست نتوانند يافت، خود، تفقد و بازجست
حكومت.كساني از امینان خود را كه خداي ترس و فروتن كه در نظر ديگران بیمقدارند و مورد تحقیر رجال

.و گزارش كنندباشند، براي نگريستن دركارھايشان برگمار تا نیازھايشان را به ت

آيد كه گروه ناتوانان و بینوايان كني، عذرت پذيرفتهبا مردم چنان باش، كه در روز حساب كه خدا را ديدار مي
براي يك يك آنان در پیشگاه خداوندي، در اداي حق اند و چنان باش كهبه عدالت تو نیازمندتر از ديگران

.ايشان، عذري تواني داشت

كس دراز نكنند و اين كار سؤال پیشاند و دستباش و غمخوار پیران از كار افتاده كه بیچارهتیمار دار يتیمان
آيد.و گاه باشد كه خداوند اين دشواريھا را براي بر والیان دشوار و گران است و ھرگونه حقي دشوار و گران

دارند و به وعده واميسازد.آنان خود را به شكیبايي ھستند، آسان ميكساني كه خواستار عاقبت نیك



.خداوند، درباره خود اطمینان دارندراست

پردازي. براي ديدار با براي كساني كه به تو نیاز دارند، زماني معین كن كه در آن فارغ از ھر كاري به آنان
ايشان به مجلس عام بنشین، مجلسي كه ھمگان در آن حاضرتوانند شد و، براي خدايي كه آفريدگار 

تا سپاھیان و ياران و نگھبانان و پاسپانان به يك سو شوند، تا ر برابرشان فروتني نمايي و بفرمايتوست، د
لكنت زبان سخن خويش بگويد.كه من از رسول هللا(صلي هللا علیه و آله) و بيھراسسخنگويشان بي

لكنت زبان حق نگفت:پاك و آراسته نیست امتي كه در آن امت، زيردست نتواند بدوبارھا شنیدم كه مي
بستاند.پس تحمل نماي، درشتگويي يا عجزآنھا را در سخن گفتن.و تنگ حوصلگي و خود را از قوي دست

خودپسندي را از خود دور ساز تا خداونددرھاي رحمتش را به روي تو بگشايد و ثواب طاعتش را به تو 
كني، بايد اده است و اگر منع ميبخشي، چنان بخش كه گويي تو را گوارا افتعنايت فرمايد.اگرچیزي مي

كه منع تو با مھرباني و پوزشخواھي ھمراه بود. سپس كارھايي است كه بايد خود به انجام دادنشان 
به كارگزاران در جايي كه دبیرانت درمانده شوند.ديگر برآوردن دادن استپردازي. از آن جمله، پاسخ

ند، ولي دستیارانت در اداي آنھا درنگ وگراني شومردم است در روزي كه بر تو عرضه مينیازھاي
.خاص خودكنند.كار ھر روز را در ھمان روز به انجام رسان، زيرا ھر روز را كاري استمي

ھا، ھا و بیشترين ساعات عمرت را براي آنچه میان تو و خداست، قرار ده اگر چه در ھمه وقتبھترين وقت
.باشد و رعیت را درآن آسايش رسدكار تو براي خداست، ھرگاه نیتت صادق

خويش خالص گرداني و دراوقاتي باشد كه بدان بايد در اقامه فرايضي، كه خاص خداوند است، نیت
خداي بگمار و اعمالي را كه سبب نزديكي روز، تن خود را درطاعتاختصاص دارد.پس در بخشي از شبانه

ھیچ عیب و نقصي گزارده آيد، ھر چند، سبب بيالترسان و بكوش تا اعمشود به انجامتو به خداي مي
گزاري، چنان مكن كه آنان را رنجیده سازي يانمازت را ضايع جسم تو گردد.چون با مردم نماز ميفرسودن

گرداني، زيرا برخي از نمازگزاران بیمارند و برخي نیازمند.ازرسول هللا(صلي هللا علیه و آله)ھنگامي كه مرا 
چگونه با مردم نمازگزارم؟فرمود:به قدر توان ناتوانترين آنھا و بر مؤمنان د، پرسیدم كهفرستابه يمن مي

.باشمھربان

اي نامھرباني خود، گونهبه ھر حال، روي پوشیدنت از مردم به دراز نكشد، زيرا روي پوشیدن والیان ازرعیت
ند.اگر والي از مردم رخ بپوشد، اندكي داشته باششود كه از امور ملك آگاھيبه آنھا و سبب مياست

چگونه تواند از شوربختیھا ورنجھاي آنان آگاه شود.آن وقت، بسا بزرگا، كه در نظر مردم خرد آيد و بسا 
بزرگ جلوه كند و زيبا، زشت و زشت، زيبا نمايد و حق و باطل به ھم بیامیزند.زيراوالي انسان خردا، كه

ھايي نیست نظر او پنھان مانده، آگاه گردد. و حق را ھم نشانهتواند به كارھاي مردم كه ازاست و نمي
كه به آنھا انواع راست از دروغ شناخته شود.و تويكي از اين دو تن ھستي:يا مردي ھستي در اجراي حق 

دست و سخاوتمند، پس چرا بايد روي پنھان داري و از اداي حق واجبي كه بر عھده توست دريغ گشاده
ھیچ خواھشي را و نیكي، كه بايد به انجام رساني، درنگ روا داري.يا مردي ھستي كهو در كار فرمايي

نخواھند و از ياري تو نومید شوند، با اينكه آوري، در اين حال، مردم، ديگر از تو چیزينیازي را برنمي
يا مي است خواھند يا شكايت از ستپديد نیاورد، زيرا آنچه از تو مينیازمنديھاي مردم براي تو رنجي

.عدالت در معاملتيدرخواست 

و گردنكشي است و در جوييو بدان، كه والي را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوي برتري
موجبات آن صفات قطع كن.به ھیچیك از اطرافیان با مردم رعايت انصاف نكنند.ريشه ايشان را با قطعمعاملت

ع مده، مبادا به سبب نزديكي به تو، پیماني بندند كه صاحبان اقطاو خويشاوندانت زمیني را به
برسانند و مجاورشان را در سھمي كه از آب دارند يا كاري كه بايد به اشتراك انجام دھند، زيانزمینھاي



ايشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت خود بر دوش آنان نھند.پس لذت و گوارايي، نصیببخواھند بار زحمت
گردد.اجراي حق را درباره ھر كه باشد، چه خويشاوند و چه بیگانه، الزم بدار و در اين كار شكیبايي بھره تو 

تو به خرج ده كه خداوندپاداش شكیبايي تو را خواھد داد.ھر چند، در اجراي عدالت، خويشاوندان و نزديكان
عاقبتي نیك و پسنديده هرا زيان رسد. پس چشم به عاقبت دار، ھر چند، تحمل آن بر تو سنگین آيد ك

.است

بر تو به ستمگري گمان برد، عذر خود را به آشكارا با آنان در میانه نه وبا اين كار از بدگمانیشان اگر رعیت
آوري سبب اي. عذري كه مياي و بارعیت مدارا نمودهبكاه، كه چون چنین كني، خود را به عدالت پروده

آنان نیز به حق راه يابند. اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن وشود كه تو به مقصود خود رسيمي
شود و تو را از غم و نھفته است.صلح سبب بر آسودن سپاھیانتروي برمتاب كه خشنودي خداي در آن

برحذر باش.زيرا بخشد.ولي، پس از پیمان صلح، از دشمن برحذر باش و نیكبرھاند وكشورت را امنیترنج
دورانديشي را از دست منه و حسن ظن را به بسا نزديكي كند تا تو را به غفلت فرو گیرد.پسدشمن، چه 

پیمان دوستي بستي و امانش دادي به عھد خويش وفا كن و اماني يك سو نه و اگر میان خود و دشمنت
.اي، نیك، رعايت نمايرا كه داده

را سپر ساز، زيرا ھیچ يك ازواجبات خداوندي كه مردم اي خود اي و اماني كه دادهدر برابر پیماني كه بسته
با وجود اختالف در آرا و عقايد، در آن ھمداستان وھمراي ھستند، بزرگتر از وفاي به عھد و پیمان 

شمردند، زيرا عواقب ناگوار غدر و پیمان عھد را در میان خود الزم مينیست.حتي مشركان ھم وفاي به
اي، خیانت مكن و پیمانت را مشكن وخصمت را به ر آنچه بر عھده گرفتهشكني رادريافته بودند.پس د

.پیمان مفريب.زيرا تنھا نادانان شقي در برابر خداي تعالي، دلیري كنند

خداوند پیمان و زينھار خود را به سبب رحمت و محبتي، كه بر بندگان خود دارد، امان قرار داده و آن را چون 
جوار آن پناه آورند.پس نه خیانت را جايي براي سار استوار آن زندگي كنند و بهحريمي ساخته كه در سايه

گري را.پیماني مبند كه در آن تاويل را راه تواند بود و پس از بستن و حیلهخودنمايي است و نه فريب را و نه
منماي.و مبادا كه هاستواركردن پیمان براي بر ھم زدنش به عبارتھاي دو پھلو كه در آنھا ايھامي باشد، تكی

رعايت كني، تو را به شكستن و فسخ اي و بايد عھد خدا را در آنسختي اجراي پیماني كه بر گردن گرفته
.آنكه در آن حقي داشته باشيآن وادارد، بي

داري، از را چشم ميخوششاي و عاقبتزيرا پايداري تو در برابر كار دشواري كه امید به گشايش آن بسته
از آن است كه خداوندت بازخواست كند كه از سرانجامش بیمناك ھستي بسي بھتر است.و نیز بهغدري

.و راه طلب بخشايش در دنیا و آخرت بر توبسته شود

بپرھیز از خونھا و خونريزيھاي بناحق.زيرا ھیچ چیز، بیش از خونريزي بناحق، موجب كیفر خداوند نشود و 
تش را به زوال نكشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان، چون در روز بازخواستش را سبب نگردد و نعم

پردازد، نخستین داوري او درباره خونھايي است كه مردم از يكديگر حساب به داوري در میان مردم
نه تنھا خود را با ريختن خون حرام تقويت كني، زيرا ريختن چنان خونيمباد كه حكومتاند.پسريخته

سپارد.اگر مرتكب قتل عمدي ميدارد يا به ديگرانسازد، بلكه آن را از میان برميوان و سستحكومت را نات
شود.اگر به خطايي دچار شوي، نه در برابر خدا معذوري، نه در برابر من، زيراقتل عمد موجب قصاص مي

ا به مشت زدن ات، يا شمشیرت، يا دستت در عقوبت از حد درگذرانید يگشتي و كسي را كشتي ياتازيانه
و ياباالتر از آن، به ناخواسته، مرتكب قتلي شدي، نبايد گردنكشي و غرور قدرت تومانع آيد كه خونبھاي 

.اش بپردازيمقتول را به خانواده



زبانیھاي ستايش و چربشده و نیز از دلبستگي بهاز خودپسندي و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت
براي تاختن تا كردارھاي نیكوي نیكوكاران را استيكي از بھترين فرصتھاي شیطانديگران، پرھیز كن، زيرا 

اي، بزرگش شماري يا احسان خود بر رعیت منت گذاري يا آنچه براي آنھا كردهنابود سازد.زنھار از اينكه به
خاموش دھي و خالف آن كني.زيرا منت نھادن احسان را باطل كند و بزرگ شمردن كار، نورحق را وعده

.گرداند و خلف وعده، سبب برانگیختن خشم خدا و مردم شود

.نیاوريدآيد كه چیزي بگويید و به جايبه خشم ميخداي تعالي مي فرمايد: خداوند سخت 

دادن كاري كه زمان آن از شتاب كردن در كارھا پیش از رسیدن زمان آنھا بپرھیز و نیز، از سستي در انجام
ناپیدا بود و از سستي كردن در كارھا، اش از لجاج و اصرار در كاري كه سررشتهفرا رسیده است و

است، حذر نماي.پس ھر چیز را به جاي خود بنه و ھر كار را ھنگامي كه راه رسیدن به ھدف باز و روشن
.رسانبه ھنگامش به انجام

يا خود را به ناداني زني حقي استو بپرھیز از اينكه به خود اختصاص دھي، چیزي را كه ھمگان را در آن
ستانند و به ديگري اند.زيرابزودي آن را از تو ميدر آنچه توجه تو به آن ضروري است و ھمه از آن آگاه

ستانند.به برداشته خواھد شد و بیني كه داد مظلومان را از تو ميدھند.زودا كه حجاب از برابر ديدگانتمي
به روي كس بر مدار وسخن شدت تندي و تیزي خود بكاه و دستخويشتندار باش و ازھنگام خشم

بر زبان میاور و از اينھمه، خود را در امان دار باز ايستادن از دشنامگويي و به تاخیرافكندن قھر خصم، زشت
دستت آيد، و تو بر خود مسلط نشوي مگر آنگاه كه بیشتر تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به

.سوي پروردگارت شودبهشتياد بازگھمت

است، از حكومت بر تو واجب آمد كه ھمواره به ياد داشته باشي، آنچه كه بر والیان پیش از تو رفته
اند يا اند يا چیزي از پیامبر، (صلي هللا علیه و آله)كه آوردهاند يا سنت نیكويي كه نھادهاي كه داشتهعادالنه
ايم و كردهاند.پس اقتدا كني به آنچه ما بدان عمل ميرابرپاي داشتهاي كه در كتاب خداست و آنفريضه

كني، ام، پیرويخود در آن بر تو استوار كردهام و حجتدر اين عھدنامه بر عھده تو نھادهبكوشي تا از ھر چه
اي نداشته باشي.و جزخداي كس نیست كه از بديبه ھوا و ھوس شتاب آرد، بھانهتا ھنگامي كه نفست

.نگھدارد و به نیكي توفیق دھد

از وصايا و عھود رسول هللا(صلي هللا علیه و آله)با من ترغیب به نماز بود ودادن زكات و مھرباني با 
وصیت او پايان ميام بهغالمانتان.و من اين عھدنامه را كه براي تو نوشته

.العلي العظیم

طلبم كه به رحمت واسعه خود و قدرت عظیمش در برآوردن ھرمطلوبي مرا و تو را توفیق دھد از خداي مي
آشكار در برابر او و آفريدگانش و آوازه نیك در میان به چیزي كه خشنوديش در آن است، از داشتن عذري

را به سعادت ھاي نیك دربالدش و كمال نعمت او و فراواني كرمش.و اينكه كار من و توبندگانش و نشانه
.وشھادت به پايان رساند، به آنچه در نزد اوست مشتاقیم

صلي هللا علیه و آله الطیبین الطاھرينو السالم علي رسول هللا


